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Dne: 8. září 2017

USNESENÍ
Odvolací a kontrolní komise Českého svazu házené (dále také „OKK ČSH“) rozhodla ve věci
odvolání klubu H. T., z. s. ze dne 6. 9. 2017 proti rozhodnutí Soutěžní komise ČSH ze dne 31.
8. 2017, (dále také „SK ČSH“), podle kterého SK ČSH zamítá žádost klubu H. T. o převod
práva k účasti v soutěži 2. ligy mužů v již probíhajícím ročníku 2017–18 na klub S. H. B., z. s.
a podle kterého účastníkem 2. ligy mužů skupiny E zůstává klub H. T.
takto:
I.
Rozhodnutí Soutěžní komise ČSH ze dne 31. srpna 2017 se mění tak, že se
schvaluje smlouva o převodu práva k účasti v soutěži uzavřená dne 26. června
2017 mezi kluby H. T., z. s. a S. H. B., z. s.
II.
Odvolateli se vrací poplatek za odvolání, jímž bylo napadeno rozhodnutí SK ČSH ze
dne 31. srpna 2017.

Odůvodnění:
1.
Klub H. T., z. s. (dále také „odvolatel“ nebo „převodce“) přihláškou ze dne 31. května 2017
přihlásil své družstvo mužů do soutěže II. liga JM a na přihlášce uvedl jako název družstva:
SKKP Handball Tišnov.
Dne 26. června 2017 došlo k podpisu Smlouvy o převodu práva k účasti v soutěži (dále také
jen „Smlouvy“) mezi H. T., z. s. a S. H. B., z. s. (dále také „nabyvatelem“).
Dne 1. července 2017 a opakovaně dne 14. července 2017 byla zaslána elektronicky na adresy
členů SK ČSH žádost převodce o převod soutěže na klub nabyvatele vč. kopie řádně
podepsané Smlouvy.
Dne 31. července 2017 zaslala SK ČSH prostřednictvím svého předsedy email o zamítnutí
žádosti odvolatelem.
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2.
Dopisem ze dne 10. srpna 2017 se odvolatel proti rozhodnutí SK ČSH odvolal.
OKK ČSH odvolání převodce projednala a dospěla k závěru, že rozhodnutí SK ČSH nelze ani
potvrdit ani změnit, a proto odvoláním napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila SK ČSH jako
orgánu prvního stupně k dalšímu řízení. SK ČSH žádost převodce znovu projednala a rozhodla,
že žádost převodce o převod práva k účasti v soutěži 2. ligy mužů v již probíhajícím ročníku
2017–18 na klub S. H. B. se zamítá a že účastníkem 2. ligy mužů, skupiny E, zůstává klub
H. T. Proti rozhodnutí SK ČSH se včas odvolal převodce, a to odvoláním ze dne 6. září 2017.
3.
SK ČSH odůvodnila své rozhodnutí tím, že důvody zamítnutí převodu byly uvedeny v jejím
původním rozhodnutí a zůstávají stejné a nadále platné, když vycházejí z principů řízení
soutěží, které je hlavní činností SK, navrhovaný převod členové SK ČSH shledávají v rozporu
s těmito principy.
4.
Odvolatel k důvodům neschválení smlouvy o převodu práva uvedl, že není zřejmé, k porušení
jakého závazného předpisu by schválením žádosti mohlo dojít, že Soutěžní řád neřeší a
neomezuje převod práva ve formálně započatém soutěžním ročníku, že byly splněny další
podmínky ust. čl. 13 Soutěžního řádu jako předložení smlouvy nejméně třicet dnů před
zamýšleným termínem převodu a že na přihlášce ze dne 31. května 2017 podané převodcem
byl již jako název družstva uváděn název smluvního nabyvatele práva, čímž převodce
eliminoval možné změny v rozpisu soutěží.
5.
SK ČSH v odůvodnění rozhodnutí dále vyslovila zásadní nesouhlas s postupem a jednotlivými
body rozhodnutí OKK ČSH, uvedla, že právo rozhodnout o schválení nebo neschválení převodu
práva k účasti v soutěži náleží podle Soutěžního řádu ČSH výhradně řídícímu orgánu dané
soutěže, tedy SK ČSH, že tuto odbornou kompetenci si naopak nemůže přivlastňovat OKK
ČSH, že na převod práva k účasti v soutěži nemá žádný z klubů nárok, a to ani při splnění
vybraných podmínek, které jsou příkladmo uvedeny v Soutěžním řádu ČSH, a konečně že OKK
ČSH není oprávněna nařizovat SK ČSH, jakým způsobem má SK ve své činnosti postupovat.
Odvolatel se také k těmto jednotlivým závěrům SK ČSH vyjádřil, nicméně pro rozhodnutí o
předmětu řízení nejde o podstatné skutečnosti.
6.
Vzhledem k odkazu SK ČSH na důvody jejího původního rozhodnutí ze dne 31. 7. 2017 je
potřeba tyto důvody rekapitulovat: a) žádost převodce byla podána 1. 7. 2017, tedy až po
začátku soutěžního ročníku, měsíc po termínu přihlášek a několik týdnů po nasazení družstev a
rozlosování soutěží, po nahlášení termínů většiny utkání, b) SK ČSH nevidí soulad důvodů
uváděných v žádosti s navrhovaným řešením, když pokud by šlo o fyzický převod soutěže
z Tišnova do Brna, tedy utkání by se hrála v Brně, nemělo by to zřejmě významný pozitivní vliv
na rozvoj házené v Tišnově. Pokud by naopak tým měl nadále působit v Tišnově a hráli by za
něj hráči z Brna, není důvod k přejmenování či převodu soutěže. Členové SK ČSH se
domnívají, že jde spíše o snahu umožnit více hráčům střídavý start v obou týmech, nyní
limitovaný přestupním řádem, tedy o snahu obejít některá ustanovení vnitřních předpisů ČSH,
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a c) návrh nebyl konzultován s JM KSH, což by – vzhledem k uváděným záměrům práce
s mládeží v Tišnově – bylo jistě na místě, a případné doporučení orgánů KSH by bylo pro SK
ČSH podstatné.
7.
Důvody uvedené pod písm. a) a písm. c) shledala OKK ČSH již ve svém původním rozhodnutí
nesprávnými. K důvodu pod písm. a) vyslovila v této věci závazný závěr, a to že převod práva
účasti v soutěži podle čl. 13 odst. 1 poslední věta Soutěžního řádu ČSH nelze uskutečnit
v rozehrané soutěži, přičemž však rozehranou soutěž nelze ztotožňovat se soutěžním ročníkem
(počínajícím dle Soutěžního řádu vždy dne 1. července toho kterého roku), a proto převodce o
schválení smlouvy o převodu práva požádal SK ČSH včas. K důvodu pod písm. c) vyslovila OKK
ČSH v této věci závazný závěr, že absence souhlasu nebo konzultace s oblastním svazem
házené není důvodem neschválení smlouvy o převodu práva.
8.
Pokud jde o odůvodnění uvedené pod písm. b), OKK ČSH uzavřela, že jde o důvody
nedostatečně podložené, a proto nepřezkoumatelné, a poskytla SK ČSH jako orgánu prvního
stupně prostor, aby své odůvodnění podpořila relevantní argumentací. SK ČSH v této části
řízení setrvala na původním odůvodnění.
9.
Odvolatel spolu s odvoláním doručil čestné prohlášení nabyvatele práva, S. H. B. ze dne 6. září
2017, v němž prohlašuje, že v případě schválení převodu práva odehraje mistrovská utkání
v rámci soutěže ve sportovní hale SSK Tišnov, a to zjevně k vyvrácení domněnky SK ČSH, že
mistrovská utkání by se hrála v Brně.
10.
OKK ČSH vyslovuje závazný závěr, že ustanovení čl. 13 odst. 3 Soutěžního řádu ČSH o tom, že
řídící orgán není povinen převod soutěže schválit, nelze vykládat tak, že SK ČSH může, aniž by
k tomu měla relevantní důvod, převod neschválit. Naopak, neschválení převodu soutěže musí
být řádně odůvodněno a odůvodnění musí být přezkoumatelné. Uvedený závěr je vyjádřen
dikcí ustanovení čl. 13 odst. 1 Soutěžního řádu, že právo účasti v soutěži je převoditelné
s výjimkou dle odstavce 3. Právo je tedy až na výjimku v odstavci 3 zásadně převoditelné,
z čehož také plyne povinnost řídícího orgánu řádně odůvodnit případné neschválení převodu.
11.
Jestliže odůvodnění SK ČSH i v novém rozhodnutí zůstalo nepřezkoumatelné, pak OKK ČSH
s ohledem na blížící se termín rozehrání soutěže, a tedy v zájmu věci nezbylo, než doplnit
podklady vlastním šetřením (čl. 51 odst. 2 Soutěžního řádu).
OKK ČSH proto provedla důkaz čestným prohlášením nabyvatele práva z 6. září 2017.
Z provedeného důkazu vyplývá závazek nabyvatele práva soutěže v případě schválení převodu
práva odehrát mistrovská utkání v rámci soutěže ve sportovní hale SSK Tišnov.
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12.
Jinak OKK ČSH vycházela ze závěrů SK ČSH, byť v odůvodnění jejích rozhodnutí explicitně
nevyslovených, a to ze správnosti a úplnosti smlouvy o převodu práva mezi převodcem a
nabyvatelem práva soutěže ve smyslu příslušných ustanovení Soutěžního řádu ČSH, když ke
znění smlouvy SK ČSH nemá žádné výhrady.
Pro úplnost, OKK ČSH nepřezkoumávala možné důvody pro neschválení převodu ve smyslu čl.
13 odst. 3 písm. a) až h) Soutěžního řádu ČSH, vycházejíc přitom z premisy, že SK ČSH žádný
důvod pro neschválení převodu uvedený v citovaném ustanovení neshledala, neboť
v prvostupňovém řízení neschválila převod soutěže z jiných důvodů, než jsou uvedeny
v Soutěžním řádu.
13.
Rozhodnutí znamená, že účastníkem 2. ligy mužů skupiny E je S. H. B., z.s.
14.
Vzhledem k tomu, že OKK ČSH změnila rozhodnutí SK ČSH (čl. 51 odst. 8 Soutěžního řádu),
rozhodla také o vrácení poplatku za odvolání na účet odvolatele, a to tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí a jak jí to umožňuje ustanovení čl. 51 odst. 8 Soutěžního řádu.
Poučení o opravném prostředku:
Toto rozhodnutí Odvolací a kontrolní komise ČSH je konečné a nelze se proti němu odvolat.

JUDr. Josef Skácel, v. r.
předseda OKK ČSH
Vypracoval: Ing. Eva Hacklová

Český svaz házené, z.s.
Bolzanova 1, Praha
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

1, 110 00
273 160 086
hruba@chf.cz
Fio banka

IČ: 00548979
DIČ: CZ00548979
Číslo účtu: 2801158739/2010

